
 בס"ד

  יח-יזפרקים פסל מיכה, ופטים ספר ש

נוכל להסביר ". לת השופטים היהיבתח - לגש בגבעהיבסוף הספר, של מיכה ושל פ  אף על פי שנכתבו שתי פרשיות הללו: "יב()פרק כבר בראשית פרקנו מביא רש"י את דברי בעל "סדר עולם רבה"  זמנן של הפרשיות

אויבים חיצוניים ואין אזכור למצב של שעבוד, או שמות של : אין שם של שופט, אין ןינן ממשיכות את קודמיה: הפרשות הללו אסיון מדויק למקם את זמנן של הפרקים הללו,יגם ללא נלתלמידים את מה שבולט לכל לומד, 

כלומר: עד כה תאר הכתוב את ימי השופטים רועים ביניהן. יצף ארתקופת שמשון, ואין לחפש אינם ממשיכים את  ..שנה". המסקנה היא שהאירועים הללו טווישפ "ויעבדו את.. - הידועים זמןהפרקי  של תיאורכל ישועה. אין 

 הם חשובים להבנת התקופה וללימוד לדורות, ובכך משלימים את הספר. בלא, זה רצףאינם קשורים לשקרו במהלך התקופה אשר על פי רצף של זמן. מכאן ואילך מתאר הכתוב שני אירועים 

ֵהם": ארבע פעמיםכא(, ורק בה, חוזר על עצמו פסוק מפתח -בחטיבה זו )פרקים יז, כמו כן ִמים הָּ יָּ ֵאל בַּ רָּ ִישְּ ִאיׁש " של הסיומת נוספת, כה( כא, ו ; יז. בשנים מתוך ארבע המקומות ), כה(כא, א ; יט, א ; יח, ו ; יז" )ֵאין ֶמֶלְך בְּ

יו יֲַּעֶשה ֵעינָּ ר בְּ יָּׁשָּ  , ועלינו להידרש לכך, ברמת הכיתה,בתיאור מעשה פסל מיכה ופילגש בגבעהדווקא רבים עסקו במסר שניתן ללמוד מהדגשה זו של הכתוב  .וסדר שבהעדר שלטון סרון והסכנהיחאת ה ה, המדגיש"הַּ

, אולם יש לשים לב כי הנביא קושר אותו גם לבלבול וחוסר הדרך בעבודת ה', כפי שעולה הפקרות ומלחמות אחיםמצב של המתאר  ,יותר בהקשר של מעשה פילגש בגבעהמובן  באחד מהאזכורים הללו. משפט זה לפחות

     באופן חריף במעשה פסל מיכה.
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הקדשת הפסל 

  והכהן

 )יז(

ר –האיש נושא הפרשה  :הפסל :ו-א ִים" ושמ איש ֵמהַּ רָּ ו מיכיהו; ֶאפְּ

מו כי הוא זה שגנב את אלף ומאה שקלי מיכיהו מתוודה באזני א

תְּ באשר הוא את הגנב אמו קיללה כבר הכסף, גניבה שבעטיה  אַּ )"וְּ

ִלית", לשון קללה ושבועה(; האם מגלה לבנה כי קיבלה על עצמה  אָּ

; הקדשה זומנות את בנה לממש להנמצא לה', ולהקדיש את הכסף 

מו והיא מקיימת את נדרה ועושה מיכה משיב את הכסף לא –ואמנם 

מהכסף "אפוד ותרפים" )דמות אפוד, ופסלים(; את האפוד היא 

; פסוק  הןומוסיף וממנה את אחד מבניו לכמניחה בבית מיכה; מיכה 

ֵהם ֵאין ֶמֶלְך   -סיום  ִמים הָּ יָּ יו"בַּ ֵעינָּ ר בְּ יָּׁשָּ ֵאל ִאיׁש הַּ רָּ ִישְּ  יֲַּעֶשה" בְּ

החסר פרנסה, "נער לוי  נער לויהיג: -ז הּודָּ ", יצא לחפש ִמֵבית ֶלֶחם יְּ

גּורמקום " א לָּ צָּ ֲאֶׁשר ִימְּ ; מששומע מיכה ובדרכו נקרה לבית מיכה "בַּ

, שהוקדש לפסלמיכה תפקיד בבית לו  מציע  ,לוי במוצאוכי הנער 

ֵיה רכי מחיה: "צמשכורת ותמורת  ִדי ֶוהְּ ה ִעמָּ בָּ ֹכֵהן ׁשְּ ב ּולְּ אָּ ֹנִכי   ִלי לְּ אָּ וְּ

יֶָּתָך-ֶאֶתן ִדים ּוִמחְּ גָּ ֵעֶרְך בְּ ִמים וְּ יָּ ָך ֲעֶשֶרת ֶכֶסף לַּ "; הנער הלוי מסכים  לְּ

 שהוא בדרך הנכונה.. כעת מיכה משוכנע .להתמנות לכהן בבית מיכה

ִתי" עְּ ה יָּדַּ תָּ יָּה ִלי ה'ִכי ֵייִטיב  עַּ ֵלִוי ִכי הָּ ֹכֵהן ִלי הַּ  ."לְּ

 השתלשלות המעשה מתוך הקריאה בכתוב, פסוק אחר פסוק בפרק, היא קשה וקוטעת את  פענוח

מומלץ כי לאחר ההתוודעות ל"איש מהר אפרים ושמו מיכיהו", המורה יבאר את כל הענין רצף ההבנה. 

  יג.-ו, ויבאר את הענין כמכלול, וכך בפסוקים ז-, ואחר כך יקרא בפסוקים, או: יקרא פסוקים אבלשונו

יו" ֵעינָּ ר בְּ ׁשָּ יָּ ֵאל ִאיׁש הַּ רָּ ִישְּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך בְּ ִמים הָּ יָּ פסוק זה יחזור על עצמו כרקע וכהסבר " )ו( יֲַּעֶשה בַּ

לעם ישראל יש רים יש במעשה מיכה! . כמה דברים מוזכא-בפרקים יז תופעות חריגותלשורה של 

כלל גדול הוא מקריבים לה' במשכן!  – הוא כלל גדול . כך קיבלו ממשה בסיני:כללים ברורים בעבודת ה'

מּונָּה " – ל תְּ ָך ֶפֶסל כָּ ֲעֶשה לְּ בני אהרן הם כהני ה'! על המצב המוזר שאיש אחד  –"! כלל גדול הוא לֹא תַּ

ר אומר הכתוב שזהו מצב של " ,מחליט להמציא לו יום אחד, בביתו, מקדש, אפוד וכוהנים יָּׁשָּ ִאיׁש הַּ

יו ֵעינָּ ". כיום, אולי לא היינו משייכים את הבלגן בסדרי עבודת ה' להעדרו של מלך, אולם בוודאי יֲַּעֶשה בְּ

יד מכריע בעיצוב ושמירה על חיי הרוח, על אחת כמה וכמה בימי התנ"ך. כשאין שלמנהיגי ישראל תפק

   כל אחד עובד את ה' בצורה הנוחה והנראית לו, וכנראה אף אינו חש בבעיה כל שהיא. –מלך 

יתברר כי הבלבול והסטיה מדרך ה' אינם רק תופעה של איש בודד פה ושם. שבט שלם )!( בפרק הבא 

זוהי אכן תמונה קשה של עם  ל, ולעשות לו מקדש כתחליף למשכן ה' שבשילה.מחליט לאמץ את הפס

 .לו טועה וחוטא, שדרכו הרוחנית אבדה

המציא בכיתה הסכמים ו"למנות" ילדים כדי להמחיש את האבסורד שבמעשי מיכה ניתן ל נער הלויה

. "רוצה להיות כהן גדול"? בבקשה.. סגרנו" ; "רוצה להיות סתם כך לדברים שאי אפשר למנות אליהם

..". הדבר המעניין תחתום פה, "אולי תרצה להיות ציפור? נצר לשושלת מלכי אנגליה? קיבלת.." 

   וזו בעיה גדולה. במעשיהם, בפרקנו הוא שלא מיכה, ולא אמו, מרגישים שיש בעיה



 

 

 

 

 

 

 

  בני דן

 )יח(

ד – בני דןמשלחת המרגלים,  :ו-א ה לֹו עַּ לָּ פְּ -בעייתם של בני דן: "לֹא נָּ

ה"; והפתרון  ֲחלָּ נַּ ֵאל בְּ רָּ ֵטי ִישְּ תֹוְך ִׁשבְּ הּוא בְּ יֹום הַּ ֵני –הַּ חּו בְּ לְּ -" וִַּיׁשְּ

ן ִׁשים. דָּ ה ֲאנָּ ֵני.... ֲחִמשָּ ֹאל"  .ֲאנִָּׁשים בְּ תָּ ה ּוֵמֶאׁשְּ עָּ רְּ ִיל ִמצָּ ֵגלחַּ רַּ -ֶאת  "לְּ

ּה"  רָּ קְּ חָּ ֶרץ ּולְּ אָּ לאתר מקום ראוי לנחלה; בדרכם מגיעים במטרה הָּ

לבית מיכה ומה רבה היתה פליאתם למצוא שם את חמש השליחים 

ה הנער הלוי: ָך ֹפה"?! -"..ּומַּ הנער הלוי מספר להם על תפקידו  לְּ

ֵרִני וֱָּאִהי כְּ ה וִַּישְּ ה ִלי ִמיכָּ שָּ ֶזה עָּ כָּ ֹזה וְּ ֹכֵהן"; האנשים  החדש: "כָּ לֹו לְּ

נּו  מבקשים מהנער ֵכנּו, ֲאֶׁשר ֲאנַּחְּ רְּ ִלחַּ דַּ צְּ הכהן לשאול באפוד " ֲהתַּ

לֹום"!  ׁשָּ כּו לְּ "? והכהן "בודק" ומשיב: "לְּ ֶליהָּ ִכים עָּ ח )כנגד( ה'  ֹהלְּ "ֹנכַּ

כּו ֶכם ֲאֶׁשר ֵתלְּ כְּ רְּ ּה"!-דַּ  בָּ

ל וחמשת השליחים חוזרים לצרעה ולאשתא –ממצאי המשלחת  ט:-ז

רּו לישומדווחים כי  ה  היא המקום המתאים ביותר: "וַּיֹאמְּ קּומָּ

ֲעֶלה נַּ ִאינּו ֶאת  וְּ ֹאד ֲעֵליֶהם ִכי רָּ ה מְּ ִהֵנה טֹובָּ ֶרץ וְּ אָּ ִׁשים !הָּ חְּ ֶתם מַּ אַּ ? !"וְּ

ל" ֶרֶׁשת ֶאת אַּ בֹא לָּ ֶלֶכת לָּ לּו לָּ צְּ ֶרץ-ֵתעָּ אָּ "!; משלחת שניה של "ֵׁשׁש הָּ

ה" יוצאת ל מָּ חָּ ֵלי ִמלְּ גּור כְּ  .על מנת לכבשה לישֵמאֹות ִאיׁש חָּ

גם המשלחת השניה בבית  הבדרכם לליש עבר –המחטף  :כא-יב

ִתים " להם: סיפרומיכה, והמרגלים הראשונים  בָּ ֶתם ִכי ֵיׁש בַּ עְּ דַּ יְּ הַּ

ה"? ֵסכָּ ִפים ּוֶפֶסל ּומַּ רָּ ֵאֶלה ֵאפֹוד ּותְּ באו הלוחמים שש  אז ;  )פס' יד( הָּ

חּו ֵבית ִמיכָּהמאות הלוחמים " ֵאפֹוד ֶאת וִַּיקְּ ֶאת ֶפֶסל הָּ ֶאת וְּ ִפים וְּ רָּ תְּ  הַּ

ה ֵסכָּ מַּ ֹכֵהן" -הנער הכהן מנסה לעצור אותם ;"הַּ ה : וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם הַּ מָּ

ֶתם ֹעִשים ל :")פס' יט( "?! ותשובתםאַּ ָך עַּ ֲחֵרׁש"! "ִשים יָּדְּ ִפיָך"! -הַּ

ֵלְך ֵיה  וְּ נּו ֶוהְּ ֹכֵהן-ִעמָּ ב ּולְּ אָּ נּו לְּ ד אֹו  .לָּ ֵבית ִאיׁש ֶאחָּ ָך ֹכֵהן לְּ ֲהטֹוב ֱהיֹותְּ

ֵאל"?! רָּ ִישְּ ה בְּ חָּ פָּ ִמׁשְּ ֵׁשֶבט ּולְּ ָך ֹכֵהן לְּ הכהן משתכנע ומתלווה ;  ֱהיֹותְּ

 .אליהם למסעם

ֲעקּוכה: מיכה ואנשיו "-כא המשלחת המתרחקת ף אחר ו" לרדִנזְּ

תָּ המיתממת של בני דן:  תםונתקלים בתגוב קְּ עָּ ָך ִכי ִנזְּ ה לְּ ; מיכה "?"מַּ

י ֲאֶׁשר ֶאתמשיב: " ֶתם ֱאֹלהַּ חְּ קַּ ִשיִתי לְּ ֶאתעָּ ֹכֵהן!-! וְּ כּו הַּ ה...וֵַּתלְּ ֶזה  ּומַּ

י רּו ֵאלַּ ה" :תֹאמְּ ְך-מַּ  תגובתם של בני דן אלימה; )פס' כד( "??לָּ

ל " :ומאיימת נּו אַּ ָך ִעמָּ ע קֹולְּ מַּ ׁשְּ ֶכם ֶפן תַּ עּו בָּ גְּ ֵרי ֶנֶפׁש  ִיפְּ ; .."ֲאנִָּׁשים מָּ

ֵאל" רָּ ִישְּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך בְּ ִמים הָּ יָּ היה הוא לוחם מלחמות העם עם כל עמו ולא שבט  כי אם היה מלך.."" בַּ

שבט שלם משבטי בהמשך: להאמורה מיד פתיחה זו היא כנראה הסבר לתופעה )מצודת דוד( " לבד

במקום שהעם כולו ידאג זה לזה, בני השבט נאלצים לתור את הארץ לחפש לעצמם ישראל אין נחלה, ו

 מקום לשבת. זה מה שקורה כאשר אין מנהיג לאומי.

ה ה "ִמי ֱהִביֲאָך ֲהֹלם"? "ּומָּ ֶזה"? "ּומַּ ה ֹעֶשה בָּ תָּ ָך ֹפה"?-אַּ ריבוי השאלות מעיד על הפליאה  לְּ

 העצומה של בני דן על מה שראו עיניהם: איך הגיע נער לוי לתפקיד קבוע בבית אפוד בהר אפרים?!

לֹום ׁשָּ כּו לְּ כּו "לְּ ֶכם ֲאֶׁשר ֵתלְּ כְּ רְּ ח ה' דַּ ּה"-ֹנכַּ פסוק זה נשמע לכאורה כברכת הצלחה: לכו לשלום! )ה(  בָּ

מאד פירושו של רש"י ואפשר  ה' עומד לנגדכם להצליח דרככם, ואכן כך פירש "מצודת דוד". מענין

", נוכח הקדוש ברוך הוא גלוי, כי זה אין בו ממשלספר אותו לתלמידים )בלשון המורה(. רש"י פירש: "

כי הגיעו לכתובת , ואף רומז בעדינות לאנשי שבט דן היטב מהי האמת הנער יודעלפי רש"י כלומר: 

    ם תצליחו )רק שאותו לא שאלתם..( הלא נכונה.. "זה )הפסל( אין בו ממש", ורק הקב"ה יודע א

הנמצאת בצפון הארץ למרגלות החרמון. "תל דן" נמצא בתוך שמורת דן, אחד המקומות  היא דן ,ליש

שופעי המים והיפים בארץ. התל נשתמר בצורה מרשימה. נראה לתלמידים את המקום במפה, ואת 

 ת תמונות או סרטון מהמקום.  המסלול הארוך אותו עשו המשלחות של בני דן. אפשר גם להראו

לכל  החליטו להמליץניתן לאתר בפסוקים את היתרונות של ליש בעיני המרגלים, ומדוע  עוברים לליש!

ח-יֹוֶׁשֶבת. "1השבט לעבור לשם:  ֶבטַּ ה ִמִציֹדִנים. "2 . שאננים. ניתן להפתיע אותם - "לָּ חֹוִקים ֵהמָּ ר  רְּ בָּ דָּ וְּ

ֶהם ִעם ֵאין ם" לָּ דָּ ִאינּו ֶאת. "3  מקורות לסיוע.הם מבודדים ואין להם  - אָּ ֹאד-רָּ ה מְּ ִהֵנה טֹובָּ ֶרץ וְּ אָּ    - "הָּ

ִים". "4 .איכות הקרקע ת יָּדַּ ֲחבַּ ֶרץ רַּ אָּ סֹור"-"ֵאין. 5  מקום בשפע. – הָּ חְּ ם מַּ  משאבי טבע, מים. – ׁשָּ

 1מיומנות מס.  :המיומנות הראשונה במסמך המיומנויות לתלמיד היסודי בחמ"ד היאונגנת קריאה מ

מסייעת להבנה  מפעימה, בטון נכון ובהנגנה נכונה,קריאה . קריאה מדויקת, מוטעמת ומונגנת –

 קריאה שכזו מייצרת ענין, ונוכל לתרגל)כאשר המורה קורא( ומעידה על הבנה )כאשר התלמיד קורא(. 

אותה כמעט בכל פרק. מעשה פסל הוא הזדמנות טובה לתרגל זאת משום שבמקומות רבים בפרקים 

  נביא חלק מהדוגמאות:. תיאור ממשי של חילופי דברים אמוציונאלייםיח יש -יז
 :ב( ,יזמיכה ואמו )

   "ֲאִני ְלַקְחִתיו !ַהֶכֶסף ִאִתי-ָלְך...ִהֵנה-ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶכֶסף ֲאֶשר ֻלַקחמיכה: "

 "!ָברּוְך ְבִני ַלה' "האם: 

 :י(-, טיזפגישת מיכה והנער הלוי )

 "?ֵמַאִין ָתבֹואמיכה: "

 .."ְוָאֹנִכי ֹהֵלְך ָלגּור ַבֲאֶשר ֶאְמָצא. ָאֹנִכי, ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדההנער: "ֵלִוי 

 "ִמְחָיֶתָךּו ,ֵעֶרְך ְבָגִדיםְְ ו ,ְלָך ֲעֶשֶרת ֶכֶסף ַלָיִמים ְוָאֹנִכי ֶאֶתן !ִלי ְלָאב ּוְלֹכֵהן ֶוְהֵיה !ְשָבה ִעָמִדימיכה: "

 "!ְלֹכֵהן ִלי ַהֵלִוי ִכי ָהָיה! ִלי ה'ֵייִטיב  ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי" :, יג(יזההצהרה של מיכה )

 ה(:-, גיח) הפגישה של אנשי המשלחת הראשונה והנער הלוי

http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201608/f6ff4c8b796d44089f61ca8338a3868c/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%201%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%AA.pdf
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201608/f6ff4c8b796d44089f61ca8338a3868c/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%201%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%AA.pdf


בני דן ממשיכים אל ליש, מחריבים אותה, מקימים תחתיה את העיר 

 .פסל מיכה" "דן ומציבים שם את 

שנים רבות מאד, ושימש את בני פסל עמד בעיר כתוב מספר כי הה

השבט כמקום עבודה זרה בכל השנים שמשכן ה' האמיתי עמד 

ִׁשֹלה" כהני הפסל היו צאצאיו של הנער הלוי, ששמו לא(; -)פס' ל "בְּ

ן " :מתגלה ֹׁשם ֶבן-ֶבןיהֹונָּתָּ נֶַּשה-ֵגרְּ  ".מְּ

 ?!"ְלָך ֹפה ּוַמה ?ַאָתה ֹעֶשה ָבֶזה ּוָמה ?!ֱהִביֲאָך ֲהֹלם ִמי"אנשי דן: 

 ??"ֲהַתְצִלַח ַדְרֵכנּו :ְוֵנְדָעה !ָנא ֵבאֹלִהים-ְשַאל"אנשי דן: 

 ָבּה"!-"ֹנַכח ה' ַדְרְכֶכם ֲאֶשר ֵתְלכּו "!ְלכּו ְלָשלֹוםהנער: 

ֲעֵליֶהם ִכי ָרִאינּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵנה טֹוָבה ְמֹאד! ְוַאֶתם  "קּוָמה ְוַנֲעֶלה :, ט(יח) משלחת המרגלים לאנשי השבט

 ָהָאֶרץ"! -ַמְחִשים"!? "ַאל ֵתָעְצלּו ָלֶלֶכת ָלֹבא ָלֶרֶשת ֶאת

 גניבת האפוד והתרפים:

 "??ָמה ַאֶתם ֹעִשים"הנער: 

 "ָלנּו ְלָאב ּוְלֹכֵהן ִעָמנּו ֶוְהֵיה  ְוֵלְך !ִפיָך-ָיְדָך ַעל ִשים !ַהֲחֵרש"לוחמי דן )משלחת השש מאות(: 

 כה(:-, כגיחמרדף של משפחת מיכה אחרי אנשי דן )ה

 .ְפֵניֶהם. ַוַיֵסבּו ָדן-ְבֵני-ֶאל ַוִיְקְראּו אנשי מיכה:

 "?ְלָך ִכי ִנְזָעְקתָ -ַמה"בני דן: 

 ָלְך"??-ּוַמה ֶזה ֹתאְמרּו ֵאַלי: "ַמה ..!ַוֵתְלכּו !ַהֹכֵהן!-ֹלַהי ֲאֶשר ָעִשיִתי ְלַקְחֶתם! ְוֶאת-ֶאת אֱ "מיכה: 

 .."ֲאָנִשים ָמֵרי ֶנֶפש ְוָאַסְפָתה ַנְפְשָך ְוֶנֶפש ֵביֶתָך ִיְפְגעּו ָבֶכם-ֶפן !ַתְשַמע קֹוְלָך ִעָמנּו ַאל"בני דן: 

 

  



  כא-יטפרקים פילגש בגבעה, ופטים ספר ש

ֵאל ֵמֶאֶרץהוא מעשה קשה ומזעזע שלא היה כדוגמתו, כפי שמעיד הנביא עצמו:  מעשה פילגש בגבעה רָּ ֵני ִישְּ ִמיֹום ֲעלֹות בְּ זֹאת לְּ ה כָּ ֲאתָּ לֹא ִנרְּ ה וְּ תָּ יְּ ר לֹא ִנהְּ מַּ אָּ ֹרֶאה וְּ יָּה כָּל הָּ הָּ . ֻעצּו  "וְּ ֶליהָּ ֶכם עָּ ֶזה! ִשימּו לָּ יֹום הַּ ד הַּ ִים עַּ רַּ ִמצְּ

ֵברּו"! ) דַּ וכיצד? באלו פסוקים יעסוק? מה יודגש יותר ומה הקשה של האירועים ושל המצב הלאומי והחברתי, מצריכים את המורה לחדד לעצמו בטרם יגש להוראה מה יהיה כיוון ההוראה: אלו נושאים יעלה,  . התיאור, ל(יטוְּ

 פחות? מוצעים כאן מספר עקרונות כלליים: 

הפרקים יחד: בשני הפרקים הראשונים ישנו  תשוה מושפעת במידה רבה מאד מהשאלה היכן נמצא "המוקד" מבחינת המורה. נתבונן בקצרה על התמונה של של. בכל מעשה של שבר ותיקון, ההוראלהתמקד בתיקון. 1

 :  שיקום –שבר גדול, ובפרק שלישי 

 ()פרק כא שבט בנימיןשיקום . 3 (כ)פרק מלחמות השבטים . 2 )פרק יט(המעשה הנורא של אנשי הגבעה . 1

ֶשֶמׁש.".. ֶהם הַּ בֹא לָּ יִָּמן וַּתָּ ִבנְּ ה ֲאֶׁשר לְּ עָּ ִגבְּ א ִמן...ֵאֶצל הַּ ֵקן בָּ ִהֵנה ִאיׁש זָּ  וְּ

ֲעֵשהּו ִמן ֶעֶרב מַּ ֶדה בָּ שָּ א ֶאת...הַּ ֹאֵרחַּ  וַּיַּרְּ ִאיׁש הָּ ִעיר הָּ ֹחב הָּ וַּיֹאֶמר ...ִברְּ

ְך לֹום לָּ ֵקן ׁשָּ זָּ ִאיׁש הַּ ל הָּ ק כָּ י רַּ לָּ ָך עָּ סֹורְּ חְּ ק  מַּ חֹוברַּ רְּ ל בָּ ן-אַּ לַּ  , יט(יד).." תָּ

ה ֵמיִטיִבים ֶאת" ֵני-ֵהמָּ ֵׁשי בְּ נְּ ִעיר אַּ ֵׁשי הָּ נְּ ִהֵנה אַּ ם וְּ בּו ֶאת-ִלבָּ ל נָּסַּ ִליַּעַּ -בְּ

ל ִקים עַּ פְּ דַּ ִית, ִמתְּ בַּ ֶלת הַּ דָּ  )כב(.." הַּ

חּוץ".. ׁשֹו וַֹּיֵצא ֲאֵליֶהם הַּ גְּ ִפילַּ ִאיׁש בְּ ֲחֵזק הָּ ּה וַּ  וַּיַּ עּו אֹותָּ לּווֵַּידְּ לְּ עַּ ּה  ִיתְּ בָּ

ד-כָּל ה, עַּ לָּ יְּ לַּ ֹבֶקר הַּ ֹבֶקר...הַּ ם ֲאֹדֶניהָּ בַּ ִית וַּיָּקָּ בַּ תֹות הַּ לְּ ח דַּ תַּ  וֵַּיֵצא וִַּיפְּ

כֹו רְּ דַּ ֶלֶכת לְּ ׁשֹו לָּ גְּ ה ִפילַּ ִאשָּ ִהֵנה הָּ ִית וְּ בַּ ח הַּ  (,כז)כה.." ֹנֶפֶלת ֶפתַּ

כָּל" ֵאל, ֲאנִָּׁשים בְּ רָּ ֵטי ִישְּ חּו ִׁשבְּ לְּ יִָּמן ֵלאֹמר:-וִַּיׁשְּ ֵטי ִבנְּ ה   ִׁשבְּ עָּ רָּ ה הָּ מָּ

ֶכם ה בָּ תָּ יְּ זֹאת ֲאֶׁשר ִנהְּ  )יב(?.." הַּ

ה ִעם" מָּ חָּ ִמלְּ ֵאל לַּ רָּ יִָּמן-וֵַּיֵצא ִאיׁש ִישְּ ם ִאיׁש ִבנְּ כּו ִאתָּ רְּ ה וַּיַּעַּ מָּ חָּ ֵאל ִמלְּ רָּ  ִישְּ

ה ֶאל עָּ ִגבְּ  כ(-)יט.." הַּ

ֵני".. בּו בְּ רְּ ֵאל ֶאל-וִַּיקְּ רָּ ֵשִני-ִישְּ יֹום הַּ יִָּמן בַּ ֵני ִבנְּ ם ִמן :בְּ אתָּ רָּ יִָּמן ִלקְּ  וֵַּיֵצא ִבנְּ

ה עָּ ִגבְּ ֵשִני הַּ יֹום הַּ ֵאל בַּ רָּ ֵני ִישְּ ִחיתּו ִבבְּ   כה(-)כד.." וַּיַּׁשְּ

ֵני  ֲעלּו בְּ ֵאל ֶאל-וַּיַּ רָּ יִָּמן-ִישְּ ֵני ִבנְּ יֹום  בְּ ִליִׁשי...וִַּיֹגף ה' ֶאתבַּ שְּ יִָּמן-הַּ ֵני  ִבנְּ ִלפְּ

יִָּמן ִבנְּ ֵאל בְּ רָּ ֵני ִישְּ ִחיתּו בְּ ֵאל, וַּיַּׁשְּ רָּ  )ל,לה(.." ִישְּ

ֵאל".. רָּ ֵני ִישְּ ִחיו ֶאל וִַּינֲָּחמּו בְּ יִָּמן אָּ רּו ִבנְּ ד  וַּיֹאמְּ יֹום ֵׁשֶבט ֶאחָּ ע הַּ דַּ ִנגְּ

ֵאל רָּ חּו, ...ִמִישְּ לְּ לוִַּיׁשְּ רּו ֶאל-כָּ בְּ דַּ ה, וַּיְּ ֵעדָּ ע ִרמֹון; -הָּ ֶסלַּ יִָּמן, ֲאֶׁשר בְּ ֵני ִבנְּ בְּ

ֶהם אּו לָּ רְּ לֹום  וִַּיקְּ  יג(ו, ).." ׁשָּ

יִָּמן".. ִבנְּ ם, לְּ ם ִנחָּ עָּ הָּ ה -ִכי  וְּ שָּ ֵאלה' עָּ רָּ ֵטי ִישְּ ִׁשבְּ  )טו(.." ֶפֶרץ, בְּ

יִָּמן וַּיֲַּעשּו ".. ֵני ִבנְּ אּו נִָּׁשים  ֵכן, בְּ םוִַּישְּ רָּ פָּ ִמסְּ כּו...לְּ ם -וַּיָּׁשּובּו ֶאל וֵַּילְּ תָּ נֲַּחלָּ

נּו ֶאת ִרים-וִַּיבְּ ֵני ..ֶהעָּ ם בְּ כּו ִמשָּ לְּ הַּ טֹו -וִַּיתְּ ִׁשבְּ ִהיא ִאיׁש לְּ ֵעת הַּ ֵאל בָּ רָּ ִישְּ

תֹו חְּ פַּ ִמׁשְּ  כד(-)כג.." ּולְּ

 

בעיני  –ומזעזע, שהוביל למלחמת אחים. חייבים ללמוד זאת משום שזהו גופו של ענין, ולומר במפורש עד כמה היה המעשה קשה לאמר: גם מהנפילות הקשות ביותר מתרוממים לבסוף. בגבעה אירע אמנם מעשה נורא 

ִמיֹום ֲעלֹותהמקום ובעיני העם: " זֹאת לְּ ה כָּ ֲאתָּ לֹא ִנרְּ ה וְּ תָּ יְּ ֵאל ֵמֶאֶרץ לֹא ִנהְּ רָּ ֵני ִישְּ ִים בְּ רַּ גכא: כינוס בני ישראל במצפה תוך בקשת התיקון והאחדות.  סופו של המעשה בייעוד ""! אולם את הדגש והפירוט נקדיש לפרק ִמצְּ  ה'-חַּ

ִׁשלֹו ה בְּ ִמים יִָּמימָּ ֵנילבנין שבט בנימין, ולבסוף: ".. " ִמיָּ ם בְּ כּו ִמשָּ לְּ הַּ ֵאל-וִַּיתְּ רָּ טֹוִאי..ִישְּ ִׁשבְּ ם ׁש לְּ אּו ִמשָּ תֹו וֵַּיצְּ נֲַּחלָּ  .."ִאיׁש לְּ

שנכון לכל לימוד, ויש איזו יחידת פסוקים נקראת ברצף תוך ביאור מילולי סדור, ואיזו יחידת פסוקים מתווכת באופן כללי יותר על ידי המורה בלשונו. זהו עקרון  -מו בכל לימוד, הבחירה ביד המורה . לא להאריך. כ2

 להשתמש בו בפרק זה.  

ֵעינָּיו יֲַּעֶשה"פרק כא. אדרבה, הכתוב מסיים בפסוק החוזר: " : התיקון אינו נשלם כמובן בסוףעם הפנים לקראת ספר שמואל. 3 ר בְּ יָּׁשָּ ֵאל ִאיׁש הַּ רָּ ִישְּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך בְּ ִמים הָּ יָּ . מצב זה צמח על רקע העדר של הנהגה הדואגת בַּ

סיים את השנה ספר שמואל וללהמשיך לבכל מקרה, כדאי שאול ודוד.  –שמואל נביא ה' ומלכי ישראל  , גיבוש הנהגת העם על ידירקע למה שאנו עתידים לפגוש בספר שמואלה. זהו לעם, ומובילה את העם בדרך ה'

 אפשר להעלות ענין זה, ולדון בו, בהתאם לרמת התלמידים.. (ב-)פרקים אשירת חנה לידתו של שמואל ובלימוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה ִפיֶלֶגׁש"מהר אפרים,  ,לויִאיׁש משבט  -האיש ופילגשו : ד-א לחיות  לקח "ִאשָּ

יובזמן מסוים היא סרה ממנו לאחרים )מה, אך ע לָּ ֶנה עָּ ׁשֹו" "וִַּתזְּ גְּ ושבה  (פס' ב, ִפילַּ

לחם יהודה; כעבור שנה וארבעה חודשים בא האיש -לחיות בבית אביה בבית

הנערה שמח מאד  לחם כדי לשכנע את הנערה לשוב ולחיות עימו; אבי-לבית

ֲחֶזק בבואו"; נֹו וַּיַּ תּו" בֹו ֹחתְּ לּו וִַּיׁשְּ  במשך שלשה ימים.  – ...וַּיֹאכְּ

מפציר  חותנו ךמבקש האיש לחזור, א היום הרביעיבבוקר  -יד: ההליכה בדרך -ה

ה כדי לתאר על דרך גב ההר. נשתמש במפ הסיפור מלווה בשמות מקומותשימוש במפה 

. בחזרתו הוא עובר מול בית לחם יהודה את תמונת המעשה: האיש מהר אפרים הולך אל

 גבעה.או הרמה, (, עיר נכרית באותה תקופה, וממשיך לערי בנימין: היבוסירושלים )

תמונת מסע זו גם ממחישה את האירוניה הקשה שבסיפור: במסעו בחר האיש שלא ללון 

ִרי ביושבי המקום הנכרים: "בירושלים משום שלא בטח  כְּ ֵני -ֲאֶׁשר לֹא לֹא נָּסּור ֶאל ִעיר נָּ ִמבְּ

ֵאל ֵהנָּה" רָּ להתאמץ ולהמשיך בדרך על אף החשכה שעמדה לרדת, כדי ללון  בחר ! הואִישְּ

  מו באופן שפל ונורא.חיו מבני ישראל. דווקא שם נהגו עבעיר בטוחה בעיניו, של א
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 המעשה

 )יט( 

תבו להישאר קמעה: " ָך פַּ ד ִלבְּ עָּ ר ֵתֵלכּו ֶלֶחם סְּ חַּ אַּ וכך הם מבלים גם יום  )פס' ה(" וְּ

בּו ו  זה במאכל ובמשתה "וֵַּיׁשְּ דָּ ֵניֶהם יַּחְּ לּו ׁשְּ תּווַּיֹאכְּ " עד אשר האיש נשאר ללון וִַּיׁשְּ

מבקש האיש ללכת אך חותנו שב ומפציר בו:  בבקר היום החמישיגם באותו יום; 

ד".. עָּ ה סְּ ֲערָּ נַּ ָך וַּיֹאֶמר ֲאִבי הַּ בְּ בָּ ד נָּא לְּ הּו עַּ מְּ הְּ מַּ ִהתְּ יֹוםנְּ  וְּ ואמנם, כך )פס' ח( " טֹות הַּ

לּווַּ " –היה  ֵניֶהם יֹאכְּ בערוב היום קם האיש ללכת, והפעם כבר לא עוזרות  ";ׁשְּ

לֹא"הפצרותיו של החותן  לּון וְּ ִאיׁש לָּ ה הָּ בָּ ם וֵַּיֶלְך"  אָּ קָּ כיון שיצאו אך ; )פס' י(וַּיָּ

בּוסבדרך,  בעודםמאוחר, החל להחשיך עליהם היום  ִםִהי סמוך ל"יְּ לָּ רּוׁשָּ  א יְּ

ֹאד ד מְּ יֹום רַּ הַּ ה"; לפיכך הציע הנער: "וְּ כָּ ה ֶאל לְּ נָּסּורָּ זֹאת ִעיר נָּא וְּ בּוִסי הַּ יְּ ִלין  הַּ נָּ וְּ

ּה" המשיך ללכת עד ששקעה השמש ו ללון בעיר נכרית, ; האיש סרב)פס' יא(בָּ

יִָּמן" לגמרי בהיותם  ִבנְּ ה ֲאֶׁשר לְּ עָּ ִגבְּ )פס'  ללון בה, ולפיכך נכנסו אל העיר "ֵאֶצל הַּ

 ; יד(

. הם רואים את האורחים יושבים 1כז: רשעתם הכפולה של אנשי הגבעה: -טו

ִעיר" חֹוב הָּ ֵסף" -" ואעפ"כ מותירים אותם בחוץ בקורִברְּ אַּ ה  ֵאין ִאיׁש מְּ תָּ יְּ בַּ ם הַּ אֹותָּ

לּון"  ִקים . לאחר שהאיש הזקן אסף את האורח אל ביתו, אנשי בנימין "2לָּ פְּ דַּ ִמתְּ

ל ֶלתהַּ  עַּ " ותובעים מהמארח להוציא את האורח, להתעלל בו ; האיש הזקן בא דָּ

בדברים עם אנשי המקום כדי להרגיעם ולהגן על אורחו, אך הם לא נענים עד 

האיש האורח אוחז בפילגשו ומוציא אותה אליהם כדי למלט את נפשו; ואכן, אנשי 

 הגבעה מתעללים בה במשך הלילה, והיא מתה.

ה האיש שפילגשו מתה, הוא חוזר לביתו ועושה פעולה שנועדה ל: כאשר רוא-כח

ֹכל לזעזע את כל שבטי ישראל: הוא מנתח חלקים מהפילגש המתה ושולח " בְּ

ֵאל רָּ בּול ִישְּ  ."גְּ

טכס עצה כיצד לנהוג לו הואמנם, מעשהו גרם לזעזוע עמוק, לשיח -הזעזוע  ל:

ל דבר: יָּה כָּ הָּ ר לֹא וְּ מַּ אָּ ֹרֶאה וְּ ה  הָּ תָּ יְּ לֹאִנהְּ ֵני וְּ ִמיֹום ֲעלֹות בְּ זֹאת לְּ ה כָּ ֲאתָּ ֵאל  ִנרְּ רָּ ִישְּ

ֶזה ִשימּו יֹום הַּ ד הַּ ִים עַּ רַּ ֵברּו ֵמֶאֶרץ ִמצְּ דַּ ֶליהָּ ֻעצּו וְּ ֶכם עָּ ; המעשה איחד ל(פס' )" לָּ

 .את כל העם אנשי בנימין כנגד עושי העוולה

ה ִפיֶלֶגׁש" הרגיל של חיי אישות הוא, כמובן, בחופה וקידושין, כפי שאנו האופן  "ִאשָּ

מכירים היום. בחופה האיש אומר לאשתו "הרי את מקודשת לי", ובשעה זו גם ניתנת 

 הכתובה, המסדירה את מערכת ההתחייבויות בין איש לאשתו.

א האשה חיה עם האיש ללא מעמד ולל, כלומר: "פילגש" -בימי קדם היה נהוג אופן נוסף 

נישואין.) פגשנו זאת בפרק ח, אצל אמו של אבימלך, ובספר שמואל -כניסה הדדית בברית

 נפגוש בכך שוב.(

תות אורח חייו של אדם, ומרבין בהם בעמאכל ומשתה הם חלק מ – "אוכלים ושותים"

של אנשים נורמליים. העיסוק  םם אינם יכולים למלא את כל סדר יומהשמחה. עדין, 

המרובה באכילה ושתיה לבד מלמד על בעיה.  אפשר לשאול את התלמידים: מה אנשים 

מתוך שלל הפעולות במה מתרכזים האיש וחותנו, ועד כמה עושים במשך היום? ולראות 

 הדבר משונה. 

בימי קדם נקראו רבים מהמקומות  .בנחלת בנימין של עריםמות הם ש ו"רמה" "גבעה"

 על שם צורתן הטופוגרפית, כגון: "רמתים", "גבע", "רמה", "גבעה" או "גבעון". 

הדמיון למעשי אנשי סדום ניכר, אך כבר הצענו שלא להרחיב  הדמיון למעשה סדום

את הדמיון וכל לאזכר המורה י. אין לערוך השוואה לספר בראשיתבפרטי פרק זה ולפיכך 

מזכיר מקום . המעשה "על מנת להמחיש את גודל החומרה של המעשיםלמעשי סדום 

ובמי  באורחיםפגעו היו סרבו להכניס אורחים ואף שאנשים , על שלמדנו בתורהאחר, 

 . שארח אותם

 

 

 

 

 

 

ד" לנקודת כינוס שבטי ישראל נזעק כל  ב:-א ִאיׁש ֶאחָּ ה הסמוכה לגבעת "כְּ פָּ בִמצְּ

ֶרב" -, אנשי מלחמה וחרבם בידם בנימין ִלי ֹׁשֵלף חָּ גְּ ע ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש רַּ בַּ רְּ  ."אַּ

זֹאת; האיש הלוי בכינוס מתבררים פרטי המעשה,  יא:-ג ה הַּ עָּ רָּ ה הָּ תָּ יְּ ה ִנהְּ ֵאיכָּ

ֵאל  סיפורו לציבור ומסיים בבקשה "מספר את  רָּ ֵני ִישְּ ֶכם בְּ ר ִהֵנה ֻכלְּ בָּ ֶכם דָּ בּו לָּ הָּ

 בלבד שני פסוקיםתוך ב: " על הגיוס ההמוני והמהירהמעידים הרבים  איתור הביטויים

ל  :ב(-)א ֵאל"כָּ רָּ ֵני ִישְּ ה" ,בְּ ֵעדָּ ֵהל הָּ ד" ,"וִַּתקָּ ִאיׁש ֶאחָּ ד ,"כְּ עַּ ן וְּ ִמדָּ ד"-"לְּ עָּ ִגלְּ ֶאֶרץ הַּ ע וְּ ֵאר ֶׁשבַּ  ,בְּ

בּו ִפנֹות כָּל" יַּצְּ ֵאל"-וִַּיתְּ רָּ ֵטי ִישְּ ם", "ֹכל ִׁשבְּ עָּ ם" ,הָּ ל עַּ הַּ . נשאל את התלמידים: מה "ִבקְּ

  ש לא נותר אדיש.איעד כמה נרחב ועמוק היה הזעזוע,  –למדים מכך? והתשובה 



 

 

 

 

 

 המלחמה

 )כ(

 

ה ֲהֹלם" ֵעצָּ דהעם מקבל על עצמו " ;)פס' ז(! וְּ ִאיׁש ֶאחָּ שלא לעזוב את המקום עד  "כְּ

ֵאל" אשר ייפרעו מאנשי בנימין על  רָּ ִישְּ ה בְּ שָּ ה ֲאֶׁשר עָּ לָּ בָּ נְּ לֹא ֵנֵלְך ִאיׁש "  –"הַּ

ֵביתֹו לֹא נָּסּור ִאיׁש לְּ ֳהלֹו וְּ אָּ באמצעות גורל,  "; לצורך כך מקצים עשירית מהעם,לְּ

 .דה" לכל זמן שיידרשישיהיו אחראים לאספקת "צ

ה  –. הגערה 1השליחות אל בני בנימין:  – המערכה הראשונהכא: -יב עָּ רָּ ה הָּ "מָּ

ֶכם"?!   ה בָּ תָּ יְּ זֹאת ֲאֶׁשר ִנהְּ ֵני-. הדרישה 2הַּ ִׁשים בְּ ֲאנָּ נּו ֶאת הָּ ל-"תְּ עַּ ִליַּ ֲאֶׁשר  בְּ

ֵאל"; בני בנימין מסרבים למסור את עושי  רָּ ה ִמִישְּ עָּ ה רָּ ֲערָּ בַּ ִמיֵתם ּונְּ ה ּונְּ עָּ ִגבְּ בַּ

שלפי  26,000 –העוולה לידי בני ישראל ומכנסים את כל לוחמי השבט למלחמה 

לֹא יֲַּחִטא"; המערכה  700חרב ו  ה וְּ ֲערָּ שַּ ֶאֶבן ֶאל הַּ בני  -קלעים מיומנים "ֹקֵלעַּ בָּ

ה"? והתשובה: -ִמי יֲַּעֶלה -שואלים בה': מי יוביל  ישראל מָּ חָּ ִמלְּ ה לַּ ִחלָּ תְּ נּו בַּ לָּ

ה"; הלוחמים מתפר ִחלָּ תְּ ה בַּ הּודָּ  אליהםים סביב הגבעה ובני בנימין יוצאים ש"יְּ

ִרים : בני בנימין מנצחים ומפילים בבני ישראל "ותוקפים אותם התוצאות ֶעשְּ ִים וְּ נַּ ׁשְּ

ה" צָּ רְּ  .ֶאֶלף ִאיׁש אָּ

בני ישראל מתחזקים לגשת למערכה נוספת ושוב   - המערכה השניה: כה-כב

ה ִעם שואלים בה': " מָּ חָּ ִמלְּ ֶגֶׁשת לַּ אֹוִסיף לָּ ִחי"? ותשובת ה': ֲעלּו -הַּ יִָּמן אָּ ֵני ִבנְּ בְּ

יו;  ר ֶאֶלף "יוצאים בני בנימין מן העיר ומפילים בבני ישראל  שובֵאלָּ שָּ ֹמנַּת עָּ עֹוד ׁשְּ

ה צָּ רְּ  ."ִאיׁש אָּ

ל: המעמד הגדול: "כח-כו ֲעלּו כָּ ל וַּיַּ כָּ ֵאל וְּ רָּ ֵני ִישְּ ֹבאּו ֵבית בְּ ם וַּיָּ עָּ ( ו)פס' כ" ֵאל הָּ

ֵני "–צעקה לתשובה ו ם ִלפְּ בּו ׁשָּ כּו וֵַּיׁשְּ יֹום ה'וִַּיבְּ צּומּו בַּ הּוא וַּיָּ ֲעלּו ֹעלֹות  ..הַּ וַּיַּ

ֵני  ִמים ִלפְּ לָּ ה ִעם ה'"; שאלתם הפעם לפני ה': "ּוׁשְּ מָּ חָּ ִמלְּ ֵצאת לַּ אֹוִסף עֹוד לָּ ֵני-הַּ -בְּ

ִחי ִאם יִָּמן אָּ ל"?-ִבנְּ דָּ יֶָּדָך" ותשובת ה': " ֶאחְּ ֶננּו בְּ ר ֶאתְּ חָּ  ; ֲעלּו ִכי מָּ

נוקטים בני ישראל בתכסיס: "מושכים" במלחמה זו  -המערכה השלישית מח:-כט

כל שורף אותה; את בני בנימין אל מחוץ לעיר, ואז בא כח האורב, מכה את העיר ו

" שנסו ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁשונהרגו בדרכים ובערים לבד מ"אנשי בנימין הנותרים נרדפו 

ִרמֹוןאל " ע הָּ ִׁשים "ֶסלַּ ה ֳחדָּ עָּ בָּ רְּ ע ִרמֹון אַּ ֶסלַּ בּו בְּ   .וֵַּיׁשְּ

התנהלות המערכות ותוצאותיהן מעוררות תמיהות גדולות: אם בני ישראל צדקו מי צודק? 

בצאתם למלחמה על בנימין, מדוע כשלו בשתי המערכות הראשונות? ואם בני בנימין 

"שאלו בה'" והתשובות ובנוסף, הלא בני ישראל  במערכה השלישית?דוע הובסו צודקים, מ

ואיך יתכן שבני ישראל ניגפו אחר שהסכימה כג( (, "עלו אליו"))יחהיו: "יהודה בתחילה" 

 השכינה על ידם?!

 חז"ל והמפרשים עסקו בשאלות אלו ונציע חלק מדבריהם:

י שבשל כך לאסור מלחמת כליה על אנמן הדין אנשי הגבעה עשו מעשה נבלה, אך האם 

על כן נענשו בשתי כותב שלא, ו )בראשית יט,ח(העיר ואולי על השבט כולו? רמב"ן 

לא )במעשה פילגש בגבעה, בניגוד לסדום( ובפרץ ההוא ..."אלו דבריו: והמערכות הראשונות 

 -אבל בגבעה נאמר והנה אנשי העיר "אנשי בני בליעל" , היו בו כל אנשי העיר כאשר בסדום

, ועל כן לא "ויקומו עלי בעלי הגבעה"תקיפים בעיר, כמו שאמר האיש שהיו שרים ו -מקצתם 

רצו לעשות גדר גדול בדבר להמית , כל העם מכל שבטי ישראל והנה...מיחו האחרים בידם

ושבט בנימין לא " ועתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם"אותם, שנאמר 

הפלגש. ואולי הקפידו עוד בני בנימין על  הסכימו בדבר זה שלא היה בהם חיוב מיתה בענוי

אשר לא שלחו להם מתחילה, ועשו ההסכמה שלא מדעתם. ולפי דעתי שזה ענשם של ישראל 

נגף בתחילה, מפני שלא היתה המלחמה נעשית מן הדין, והגדר עצמו על שבט בנימין היה ילה

תות ראויות להענש, מוטל לעשותו, ולא עליהם, שמצוה על השבט לדון את שבטו והנה שתי הכ

כי בנימין מרשיע שאינו חושש ליסר הרעים ולא לגעור בהם כלל, וישראל עושין מלחמה שלא 

  .."מן הדין, וגם את פי ה' לא שאלו בזה

גמרא )בבלי, סנהדרין קג.(: על פי ה)פס' כא( דוד -תשובה אחרת מובאת ברש" ובמצודת

בכבודי לא מחיתם על כבודו של  :אמר להן הקב"ה ,לגש בגבעהיועל דבר זה נענשו אנשי פ"

מעשה פסל מיכה, לא סערה הארץ, המשתקף כלומר: על עבודה זרה,  בשר ודם מחיתם"?!

 .זלזול בכבד שמיםנזעקו כל ישראל, ויש בכך   -אך על קלקול בין אדם לאדם 

, דברטועה ב -מי ששואל שלא כהוגן מבארים חז"ל כי ובאשר לשאלה באורים ותומים, 

, "אבל לא בחנו לשאול אם לנצח אם לינצחפירש בעקבות דבריהם: ")פס' יח( ורש"י כאן 

כאשר כבר מנוי וגמור עימם להילחם, יד ו"כאיש אחד", מנזעקו ישראל  כלכלומר: 

"מי  בשתי הפעמים הראשונות היו שאלות נקודתיות: תומים םוהשאלות ששאלו באורי

. רק בפעם יצליחו בהוהם האם ראויה היא  -", ולא על עצם המלחמה יעלה", ו"האוסיף

יֶָּדָך"השלישית שאלו כהוגן, והשיבם ה' " ֶננּו בְּ ר ֶאתְּ חָּ  .ֲעלּו ִכי מָּ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיקום שבט 

 בנימין

 )כא(

ה "הראשון הכתוב מגלה כי כבר בכינוס : ד-א פָּ ִמצְּ ע בַּ בַּ ֵאל ִנׁשְּ רָּ ִאיׁש ִישְּ

ה" ִאיׁש ִמֶמנּו לֹא  ֵלאֹמר" ִאשָּ יִָּמן לְּ ִבנְּ מכל לאחר שנשארו  –; כעת )א( ִיֵתן ִבתֹו לְּ

גברים, והם אינם יכולים לישא אשה מישראל, מזדעזע העם  600שבט בנימין רק 

כּו " –צער נורא , מה שמביא נוכח האפשרות ששבט שלם יאבד ם וִַּיבְּ אּו קֹולָּ וִַּישְּ

דֹול ִכי גָּ ֵאלוַּיֹא: "בְּ רָּ ִישְּ ה זֹאת בְּ תָּ יְּ ֵאל הָּ רָּ ה ה' ֱאֹלֵהי ִישְּ מָּ רּו לָּ יֹום   מְּ ֵקד הַּ ִהפָּ לְּ

ד ֵאל ֵׁשֶבט ֶאחָּ רָּ  "?ִמִישְּ

ה "יב: הכתוב מגלה כי בזמן הכינוס הראשון במצפה נשא העם כולו -ה בּועָּ שְּ

ה דֹולָּ ייענש גם הוא, כעושי הרעה; כעת,  -מי שלא ייפקד לבוא ולבער הנבלה : "גְּ

האשר בני ישראל ניחמים על שבט בנימין ושואלים: "כ ִרים  מַּ נֹותָּ ֶהם לַּ ֲעֶשה לָּ נַּ

נּו בַּ  עְּ בַּ נּו ִנׁשְּ ִׁשים וֲַּאנַּחְּ נָּ ִתי ֵתת ה'לְּ ִבלְּ ִׁשים לְּ נָּ נֹוֵתינּו לְּ ֶהם ִמבְּ "? מבררים ומוצאים לָּ

כלל ואיש מהם לא בא  הראשונה שאנשי העיר יביש גלעד סרבו לקריאה

מכיון אמנם, ; יביש גלעדשבועתם ולהכות את לקיים יוצאים ; בני ישראל למלחמה

ההם לא נשבעו את " ,שאנשי יביש גלעד לא היו בכינוס דֹולָּ גְּ ה הַּ בּועָּ שְּ ולכן " הַּ

העם פונה לאנשי בנימים  בנותיהם יכלו להינשא לאנשי שבט בנימין; 400

ל"הנותרים  חּו כָּ לְּ רּו  וִַּיׁשְּ בְּ דַּ ה וַּיְּ ֵעדָּ ֶהם-ֶאלהָּ אּו לָּ רְּ ע ִרמֹון וִַּיקְּ ֶסלַּ יִָּמן ֲאֶׁשר בְּ ֵני ִבנְּ  :בְּ

לֹום ם אנשי בנימין הנותרים לוקחים את בנות יבש גלעד; "מ 400 )יג("! ׁשָּ ם ִנחָּ עָּ הָּ וְּ

יִָּמן ִבנְּ ה  ִכי  לְּ שָּ ֵאל )שבר( ֶפֶרץ ה'עָּ רָּ ֵטי ִישְּ ִׁשבְּ  )טו( ."בְּ

הנותרים מאנשי בנימין הורו זקני ישראל ללכת  200ל  –חג ה' בשילה  כד:-טז

ה"בכרמי שילה ביום  ִמים יִָּמימָּ ִׁשלֹו ִמיָּ ג ה' בְּ נֹותאשר בו " "חַּ אּו בְּ חּול  ֵיצְּ ִׁשילֹו לָּ

ֹחלֹות" מְּ )להערים על השבועה, שהפעולה כביכול איננה מתוך ו"לחטוף" נשים  בַּ

נּונּו פחות ישראל לאפשר הדבר: ", אך באמת היתה זו בקשת זקני ישראל ממשהסכמה חָּ

ם"( ; בני בנימין משתקמים ובנים את משפחותיהם ואת עריהם; ובני ישראל אֹותָּ

ֵנייוצאים מאירוע נורא זה עם אחד על שנים עשר שבטיו: " ם בְּ כּו ִמשָּ לְּ הַּ -וִַּיתְּ

אּו  תֹו וֵַּיצְּ חְּ פַּ ִמׁשְּ טֹו ּולְּ ִׁשבְּ ִהיא ִאיׁש לְּ ֵעת הַּ ֵאל בָּ רָּ תֹוִישְּ ֲחלָּ נַּ ם ִאיׁש לְּ  ."ִמשָּ

ֵאלפסוק סיום: " - כה רָּ ִישְּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך בְּ ִמים הָּ יָּ יו יֲַּעֶשה  בַּ ֵעינָּ ר בְּ יָּׁשָּ  ."ִאיׁש הַּ

ג ה' ִׁשלֹו "חַּ משנה לשנה,  -הביטוי "מימים ימימה" משמעו  והקשר לט"ו באב – "בְּ

כלומר: חג קבוע במעגל השנה. זקני העדה הציעו לנצל את "חג ה' בשילה", חג שהיה 

מוכר וידוע לנוכחים, אך הכתוב לא פירש מהו החג ובאיזה תאריך חל. לדעת רד"ק זהו 

ואפשר כי .".אחד מהחגים הידועים הנחגגים לפני ה' במשכן, אולי אחד משלש הרגלים: 

ישראל מפסח לפסח היה זה, או מסכות לסכות שהיה זמן שמחה, או ביום הכפורים שהיו בנות 

בשעת , אולם ניתן לבאר כי חג זה הוא חג אחר, אולי "יוצאות וחלות בכרמים כדברי רז"ל

מה שמצינו במעשה אבימלך כעין בציר הכרמים שבזמן העתיק היה זמן של שמחה וחג, 

רּו ֶאתאצל אנשי שכם " צְּ ֶדה וִַּיבְּ שָּ אּו הַּ כּו וַּיֲַּעשּו ִהלּוִלים וֵַּיצְּ רְּ ֵמיֶהם וִַּידְּ רְּ , וכן בדברי , כז(ט) כַּ

". על פי בכרם בבוא תבואתו שיחולו שם וילכו בו בחלילים  כי המנהג.. " , ו(כדברים רמב"ן )

התאריך הוא ט"ו באב, ולא זו אלא אף שהמאורע  תענית לא.(בבלי, )מסורת רבותינו 

דורות, משום -המוזכר בפרקנו הוא אחד מכמה סיבות לקביעת יום זה כיום מיוחד לדורי

  ."לבוא בקהל יום שהותר שבט בנימין"שזהו 

למצב הנורא המתואר  בניגוד .('משנה ח ,'פרק ד) לקרוא את המשנה ממסכת תעניתאפשר 

חיבור מחודש של שבט בנימין  -במעשה פילגש בגבעה, מהווה נקודת הסיום בכרמי שילה 

אמר רבן "גם יום חג לדורות, המציין אחדות והפלת מחיצות בין מעמדות:  –לעם ישראל 

עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות  שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה

ובנות ירושלם יוצאות וחולות  .. לים, שלא לבייש את מי שאין לווושלם יוצאין בכלי לבן שאיר

]מחוללות[ בכרמים. ומה היו אומרות: שא נא עיניך בחור וראה מה את בורר לך אל תתן עיניך 

  . "בנוי תן עיניך במשפחה

ֵאל רָּ ִישְּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך בְּ ִמים הָּ יָּ עֵ  "בַּ ר בְּ ׁשָּ יָּ יו יֲַּעֶשה"ִאיׁש הַּ נקשר ביחד עם התלמידים את  ינָּ

הוא מצב נורא: אנשי הגבעה מתנהגים בפראות מצב כא, ה-הפסוק למתואר בפרקים יט

על רקע העדר וללא דין, ושבטי ישראל נלחמים זה בזה. הכתוב מציין לנו כי מצב זה צומח 

הנהגה? )יושר,  הנהגה הדואגת לעם. נוכל לדון עם התלמידים, אם כך, למה צריכה לדאוג

אחדות(, וכן אפשר לחזור לתופעות שראינו בספר שופטים, בו פגשנו הנהגה שאיננה 

שלמה )מעשה יפתח, נפילת שמשון( ואף על פי כן: המצב של "אין מלך" מוביל לתוצאות 

אחריות בתפקיד וב , לאור זאת,קשות יותר מאשר הנהגה פגומה. ניתן לדון עם התלמידים

, וכן "מה עדיף? מדינה עם ממשלה גרועה או מדינה ללא ממשלה: השל הנהגה )לדוגמ

איש  –שאלמלא מוראה  ,הוי מתפלל בשלומה של מלכות,ב: "גדברי חז"ל במסכת אבות 

זהו הרקע להמשך מה שנלמד בספר שמואל שבה נבנית המלכות . ("את רעהו חיים בלעו

  .ולהתחיל את ספר שמואלמלכות שאול ומלכות דוד, ואנו ממליצים להמשיך  –בישראל 

  

 

   הכיתה. חזק חזק ונתחזק! יבקול עם כל תלמיד של הספר מומלץ לקרואסיום ה את פסוק

ולבקש מהם להסתדר על פי כרונולוגיה של  השייך לאחד השופטים, לכל ילד אירועלתת : ספר, בדרך יצירתית, כמועם הסיום כדאי לעשות חזרה קצרה בנקודות מרכזיות על מהלך ה

 על דף, או על ידי עריכה במחשב.אישית . אפשר לעשות זאת גם על ידי גזירה והדבקה שייך אירועים למקומותתת מפה גדולה ולל :האירועים, או

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%93_%D7%97


)שנות  רווחה או  40)מלקקים, חליפות וסדינים(,  300 :רכב, שבולת(  או מספריםעל הספר באמצעות מוצגים או תמונות שיהיו מעין חידות )כגון: לפיד, מסכה, פלח כמו כן ניתן לחזור  סיום

ספר, , לצייר אותו ולהסביר למה בחר בו מכל הפסוקאפשר לתת לכל ילד לבחור כמו"כ, ספר. . בהמשך לכך אפשר "לשבץ" כל תשובה במקום הנכון על פי לוח פרקים של השעבוד(

 שופטים.מות להיזכר אלו מידות טובות למדנו אותן ניקח אתנו כצידה לחיים, מספר שמופיעות בחומש וסביב כל דדמויות אפשר לערוך חזרה דרך ה

 


